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Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste 
 

PÕHIKIRI 
 
1. ÜLDSÄTTED  

1.1 Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste (edaspidi „Ühing“), ingliskeelse 
nimetusega Tallinn SAR, on avalikes huvides tegutsev organisatsioon. 

1.2 Ühingu asukoht on Kai 6, Kesklinna linnaosa, 15051 Tallinn, Harju maakond, Eesti 
Vabariik. 

 
2. ÜHINGU EESMÄRK 

2.1 Ühingu eesmärgiks on Tallinna lahe piirkonnas merepääste korraldamine ja 
arendamine vabatahtlikkuse alusel, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas 
järgmisi tegevusi: 
2.1.1 osalemine päästetöödel merel toimunud intsidentides; 
2.1.2 mereohutusalase ennetustöö tegemine; 
2.1.3 merepääste ja –ohutusalaste ning merendusega seotud koolituste läbiviimine; 
2.1.4 vee- ja veeohutusalaste teenuste osutamine (vee peal toimuvate ürituste 

turvamine, vetelpäästeteenuse osutamine jne); 
2.1.5 muud merepääste ja mereohutusega seotud tegevused. 

 
3. ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
3.1.1 soovib ja on võimeline aktiivselt kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel; 
3.1.2 vastab seadusandluses vabatahtlikele merepäästjatele esitatavatele nõuetele; 
3.1.3 on valmis regulaarselt läbima merepäästekoolitusi; 
3.1.4 täidab põhikirja nõudeid. 

3.2 Ühingu liikmeks saamiseks esitab isik allkirjastatud avalduse, millel on muuhulgas 
märgitud Ühingu liikmest soovitaja ning kellel on kohutus olla soovitatavale 
mentoriks. Soovitaja puudumisel võib mentori määrata Ühingu juhatus. 

3.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab ja korraldab Ühingu juhatus. 
Liige on vastu võetud või välja arvatud kui selle poolt hääletab 100% kohalolnud 
juhatuse liikmetest. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumist ei ole juhatus kohustatud 
põhjendama. Väljaarvatud liikmele peab tema väljaarvamisest ja väljaarvamise 
põhjusest viivitamatult teatama. 

3.4 Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata kui ta 
3.4.1 ei tasu Ühingu poolt määratud liikmemaksu ning tema liikmemaksuvõlg on 

vähemalt 6 (kuus) kuud; 
3.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu 

tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;  
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3.4.3 ei ole navigatsioonihooaja lõpuks osalenud reageerimisvalve valvekorras;  
3.4.4 on kahjustanud Ühingu vara või andnud selle kolmanda isiku käsutusse ilma 

Ühingu juhatuse nõusolekuta; 
3.4.5 rikub Ühingu põhikirja või kahjustab oma tegevusega ühingu mainet. 

3.5 Ühingu liikmel on õigus: 
3.5.1 osaleda ja hääletada Ühingu üldkoosolekutel; 
3.5.2 osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel; 
3.5.3 olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse; 
3.5.4 esitada ettepanekuid Ühingu tegevust puudutavates küsimustes; 
3.5.5 saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta; 
3.5.6 kasutada Ühingu vara vastavalt Ühingu juhatuse poolt kehtestatud korrale; 
3.5.7 astuda Ühingust välja, teatades sellest Ühingu juhatusele kirjalikult.  

3.6 Ühingu liige on kohustatud: 
3.6.1 täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid; 
3.6.2 osalema navigatsioonihooaja jooksul reageerimisvalve valvekordades; 
3.6.3 õigeaegselt tasuma liikmemaksu. Igal aastal on liikmemaksust vabastatud 

need liikmed, kes eelmise aasta navigatsioonihooaja jooksul osalesid 
reageerimisvalves rohkem kui 120 tundi; 

3.6.4 aitama aktiivselt kaasa Ühingu eesmärkide saavutamisele; 
3.6.5 teatama Ühingu juhatusele oma kehtivad kontaktandmed. Nende muutumisel 

teatama sellest viivitamatult Ühingu juhatust. 

3.7 Ühingu liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. 

3.8 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid 
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale 
annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega 
nimetatud isikutega seotud isikutele. 

 
4.  ÜLDKOOSOLEK  

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda ja 
hääletada kõik Ühingu liikmed. 

4.2 Ühingu liikme kirjaliku taotluse alusel ja tehniliste vahendite olemasolul võib 
üldkoosolekul osaleda ka virtuaalselt. Üldkoosolekul ei saa osaleda esindaja kaudu. 

4.3 Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus, märkides koosoleku kutses ära koosoleku 
toimumise aja, koha ja päevakorra. Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama 
vähemalt 7 (seitse) päeva. 

4.4 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse 
või põhikirjaga antud juhatuse või muu organi pädevusse. 

4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust. 

4.6 Üldkoosoleku otsuste vastu võtmiseks on vajalik üle poole üldkoosolekul osalevate 
liikmete poolthäältest. Põhikirja muutmise otsuseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul 
osalenud liikmete poolthäältest. 
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4.7 Üldkoosolek kinnitab koosoleku alguses päevakorra, mida on võimalik muuta kui selle 
poolt hääletab vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevatest liikmetest.  

4.8 Üldkoosoleku pädevusse kuulub muuhulgas: 
4.8.1 põhikirja muutmine; 
4.8.2 juhatuse liikme(te) valimine ja tagasikutsumine; 
4.8.3 revisjonikomisjoni moodustamine ja selle liikme(te) valimine. Komisjoni 

liikmeks ei saa valida viimase kahe juhatuse koosseisu liikmeid. Komisjon 
kontrollib juhatuse tegevuse vastavust seadusega, põhikirjaga ja üldkoosoleku 
otsustega. 

4.8.4 liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine; 
4.8.5 majandusaasta aruande kinnitamine. 

 
5. ÜHINGU JUHTIMINE; JUHATUSE VALIMINE, ESINDUSÕIGUS JA PÄDEVUS  

5.1 Ühingut juhib ja esindab Ühingu juhatus. 

5.2 Ühingu juhatus valitakse neljaks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle 
valib üldkoosolek. 

5.3 Ühingu juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui juhatuse koosolekul osaleb üle 
poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu koosolekul osalejate poolthäälte 
enamusega. Võrdsete häälte korral otsustab juhatuse esimehe hääl. Kui koosolekul 
osaleb 2 (kaks) juhatuse liiget, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik mõlema osaleja 
poolthääl. 

5.4 Ühingu juhatuse pädevusse kuulub: 
5.4.1 Ühingu juhtimine ja igapäeva töö korraldamine, koordineerimine ja 

kontrollimine; 
5.4.2 Ühingu esindamine õigustoimingutes; 
5.4.3 Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete arvestuse pidamine; 
5.4.4 Majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule 
5.4.5 Ühingu vara kasutamise korra väljatöötamine ja kehtestamine 

5.5 Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste täitmise või 
täitmata jätmise eest solidaarselt. 

5.6 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.  

 
6. ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUS JA VARA  

6.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning 
koolitustegevusega. 

6.2 Ühingu vara tekib liikmemaksust, annetustest, Ühingu vara kasutamisest saadud 
tulust, sihtotstarbelistest eraldustest, ürituste korraldamisest ja muudest tasulistest 
teenustest. 

6.3 Ühingu tegevusega saadud tulusid, kui ka muid varalisi vahendeid kasutatakse 
juhatuse otsuse alusel ainult Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
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7. ÜHINGU LÕPETAMINE  

7.1 Ühingu lõpetamine või likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras. 

7.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle sarnast eesmärki 
täitvale ühingule. 

 

Kinnitatud Ühingu üldkoosolekul 15.03.2022 Tallinnas 

 


